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Kära SPF-are

Vi går nu in i ett nytt decennium. Vi minns nog alla hetsen kring 
milleniumskiftet för 20 år sedan.  Skulle världen braka ihop, dvs skulle allt 
som var datoriserat och byggde på siffrorna 1 och 0 sluta fungera. Men 
nej, allt blev som vanligt och tiden tickade vidare. 20 år senare har jag fått
anledning att fundera över 1-or och 0-or igen.Jag behövde en ny dator och 
hade ingen aning om hur man installerar en sådan. I princip trodde jag 
man lyfte över allt från en dator till en annan. En av sönerna hade lovat 
hjälpa mig och vi avsatte juldagarna till detta. Imponerad och förfärad 
åsåg jag installationen. Min enda kommentar var hela tiden -  hur skulle 
jag kunna klara detta själv?

Staten , såvälsom kommunen uttrycker sin bestämda uppfattning om att vi
äldre ska vara datoriserade. Samhället kräver det. Vill vi inte så får vi 
skylla oss själv. Man menar att det är ett övergående problem. Men efter 
vad jag förstår kommer detta problem bli varaktigt . Nya seniorer 
tillkommer, utvecklingen går fortare än man tror, och när dessa personer 
varit seniorer i 20 år har dom inte heller hunnit hänga med i utvcklingen. 
Min fråga är – alla har inte barn, vem ska hjälpa dom?   Vi ansökte för över 
ett år sedan att kommunen skulle anställa en ”händig datafixare”. 
Fortfarande vandrar detta ärende runt i maktens korridorer. Vi skulle 
förmodligen behöva 10 händiga fixare om vi alla som behöver skulle kunna
få hjälp.

Under åren har SPF  drivit ett antal frågor. Förbundsstyrelsen har blivit 
tydligre och synligare och det droppar över  på distriktsstyrelser och 
därefter till lokalföreningarna.

Årets stora projekt som förbundet initierat är "tillsammans mot ensamhet".
Det har ju visat sig på olika sätt att väldigt många äldre lever i ofrivillig 
ensamhet och också  i fattigdom.  Det  senare beror på att många , 
framför allt kvinnor,   i vår generation inte yrkesarbetat och har man 
arbetat har det ofta varit halvtid. Detta påverkar i hög grad  pensionen!  
Problem på bostadsfronten gör att en hel del  bor isolerat i villor då man 
helt enkelt inte anser sig ha råd eller orkar att flytta.



SPF har tillsammans med PRO hakat på ensamhetsprojektet. Vi kallar det 
”projekt ARMKROK.”  Vårt första mål är att få ut information om projektet, 
så vi kan nå vår målgrupp. Vi har kommit en bit på väg, fått god hjälp av 
både Er, våra medlemmar, kommunen och Huge. Men fortfarande har vi 
lång väg att gå. Inte nog med att information ska nå ut, vi vill också få fler 
som törs och vill kontakta oss. Vi vet ju fortfarande inte vilka behov som 
finns.

Vi  har också lagt ner en hel del arbetstimmar på att skapa förståelse hos 
kommunen för våra problem som uppstått i samband med nya 
parkeringsregler i Huddinge. Den frågan är inte avslutad!!!

Som vanligt har vi också helt andra aktiviteter i vår förening. Vårt 
programhäfte innehåller ett stort utbud av resor, motion, kortspel 
stickjunta, läsecirklar mm. Just nu, mitt i vintern kan vi väl med värme 
minnas den sköna dagen på Sundby i våras.Nu arbetar vi med det 
programhäfte som kommer strax efter årsmötet i månadsskiftet febr.mars.

Vi har en aktiv styrelse med stor fantasi och påhittighet, detta 
framkommer tydligt i vårt programhäfte. Men vi har också en stor grupp 
seniorer som hejar på oss och med glädje deltar i alla typer av aktiviteter 
och det är stimulerande för oss.

Det drar ihop sig till årsmöte som hålls i februari. Valberedningen arbetar 
för fullt. Att vara  med i en förening innebär också ett ansvar. Vi är 1200 
medlemmar. Det borde inte vara så svårt att hitta någon som skulle tycka 
att det var roligt att samarbeta i en grupp till glädje för andra. 

Vi behövder dessutom en representant i Valberedningen. Olle Sandström 
vill sluta efter lång tid som sammankallade.  Valberedningen består av 3 
personer , vi saknar en!  Någon måste väl ändå kunna säga. Jag kan ställ 
upp!!! 

Styrelsen och jag vill med detta brev dels ge lite aktuell information men 
framför allt tillönska alla våra medlemmar

ETT GOTT NYTT ÅR 2020. 

Och må vi alla hjälpas åt att göra livet drägligt för varandra/     Berit




